Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Pomocy Szkole ,,Małopolska’ i Szkoła Podstawowa
Nr 11 w Oświęcimiu pozytywnie opiniowały włączenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi
Królowej w Winiarach, do Klubu Przodujących Szkół – Krajowego Stowarzyszenia Pomocy
Szkole.
Szkoła spełnia kryteria przynależności do Klubu określone w regulaminie.
Uzasadnienie wniosku wskazało
na szeroką działalność szkoły w zakresie dydaktyki,
wychowania i opieki, zmierzającą do ciągłego rozwoju i dbałości o wysoką jakość pracy.
Wpływ jej pracy
na wyniki
kształcenia, wszechstronny rozwój uczniów i działania
kulturotwórcze zasłużyły w pełni na nasze poparcie.
Szkoła podejmuje przedsięwzięcia w zakresie wypracowania indywidualnego oblicza i
charakteru i pełni funkcję ośrodka kulturotwórczego;
 zgodnie z misją patronatu Św. Jadwigi Królowej praca wychowawcza szkoły opiera się
na poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna,
 kształtuje postawy moralne i patriotyczne oraz postawy otwarte na zmiany,
 dba o tradycję i zwyczaje ludowe organizuje konkursy historyczne w ramach
kształtowania poczucia tożsamości narodowej a także propaguje kulturę europejską,
 jest otwarta na potrzeby środowiska poprzez stworzenie odpowiedniego klimatu
współpracy, realizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych,
 posiada wartościowy program wychowawczy.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność szkoły w aspekcie osiągnięć dydaktycznych:
 szkoła posiada bazę lokalową z pełnowymiarową salą gimnastyczną, salą komputerową
z dostępem do internetu, placem zabaw - zgodnie z wymogami współczesnej szkoły,
 co roku przedstawia uczniom bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w celu
dbałości o wszechstronny ich rozwój oraz kształtowanie zainteresowań i rozwój
talentów,
 aktywna działalność sportowa i upowszechnianie wielu dyscyplin sportowych to
odpowiedź szkoły na propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
 w celu osiągania przez uczniów sukcesów szkoła jest organizatorem konkursów oraz
umożliwia udział w projektach i konkursach pozaszkolnych, rejonowych i
ogólnopolskich,
 ustawiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli
to dbałość o wprowadzanie
nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, ciekawych form i metod pracy w celu
efektywnego nauczania,
 realizowana jest indywidualizacja pracy z uczniem słabym i zdolnym - szkoła
przystąpiła do projektu „Diament”,
 inne projekty i programy, które zaistniały w szkole i wspierają rozwój ucznia to m.in.
,,Rok przedszkolaka”, ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy’, ,,Już
pływam”,
 funkcjonuje systematyczna praca z uczniami i właściwa kontrola ich postępów w celu
wypracowania standardów wymagań do sprawdzianu po klasie VI,
 zadowalające wyniki sprawdzianu utrzymujące się w staninie średnim i świadczą o
dobrym poziomie edukacyjnym szkoły.
Mała wiejska Szkoła Podstawowa w Winiarach spełnia wszelkie oczekiwania uczniów i
ich rodziców oraz środowiska. Dba o promocję poprzez redagowanie strony internetowej i
wydawanie gazetki szkolnej.
Gratulujemy uczniom, pedagogom, Pani Dyrektor Małgorzacie Chorąży Woźniak.
Szczególne gratulacje kierujemy do Władz Samorządowych Gminy Gdów, Rady Gminy i
Władz Oświatowych Gminy.

